
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.134.2013 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 8 lipca 2013 r. 

w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6n ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 

391 z późniejszymi zmianami), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami) 

art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi 

zmianami) 

na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala: 

§ 1. Sprostować oczywiste omyłki w załączniku do Uchwały Nr PR.0007.277.2012 Rady Miasta Ruda 

Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w następujący sposób:  

1. na stronie 4, w części K, w pkt 1) zamiast słów: „w poz. 88” winno być: „w poz. 94”;  

2. na stronie 4, część „ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA ORGAN)” zamiast oznaczenia „K.” 

winna być  oznaczona: „L.”  

3. na stronie 4, w Objaśnieniach, w pkt 13) w zdaniu drugim, zamiast słów: „oraz pkt. 21 części II”  winno 

być: „oraz części IV”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 5041



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
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